Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej
Pracownia multimedialna przeznaczona jest wyłącznie dla
uczniów,
słuchaczy
i
nauczycieli
Zespołu
Szkół
Ekonomicznych we Włocławku.
1.
Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do
zeszytu pracowni multimedialnej i uzyskaniu
przydziału stanowiska komputerowego. Wpis zawiera :
- imię i nazwisko
-klasę
- nr stanowiska komputerowego
- czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
- tematykę poszukiwań
Zarejestrowanie się jest jednocześnie potwierdzeniem
znajomości Regulaminu i zobowiązaniem do jego
przestrzegania.
2. Pracownia jest miejscem pracy. Obowiązuje
przestrzeganie ciszy, porządku i czystości.
3. Przy każdym stanowisku pracować może wyłącznie
jedna osoba ; wprowadzanie osób towarzyszących
jest wykluczone.
4. Korzystający
z
Pracowni
ponosi
pełną
odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego,
z którego korzysta i za szkody powstałe z jego winy.
5. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie może
przekroczyć pół godziny od chwili rejestracji. W
szczególnych przypadkach (wolne miejsca, brak osób
oczekujących) można czas pracy przedłużyc.
6. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić , czy
stanowisko jest sprawne a wszelkie nieprawidłowości
zgłosić Opiekunowi pracowni.

7.

Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować
wszystkie wprowadzone dane, wyrejestrować się
(wylosować ) z systemu.
8. Drukowanie jest nieodpłatne. O fakcie drukowania
należy
poinformować
Opiekuna
Centrum
Multimedialnego.
9. Archiwizacja danych możliwa jest poprzez zapis na
dysku.
10. Bezwzględny zakaz dotyczy:
- wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów
spożywczych w tym gumy do żucia;
- wnoszenia toreb, plecaków, odzieży wierzchniej,
włączonych telefonów komórkowych, mokrych parasoli itp.
- samodzielnego instalowania jakichkolwiek programów,
zwłaszcza gier, wysyłania sms
- wykonywania jakichkolwiek przełączeń kabli, wtyczek.
włączania
i
używania
jakichkolwiek
urządzeń
odtwarzających muzykę lub materiały video
- ingerencji w systemach
- przyłączania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych
i peryferyjnych
- zmian ustawień systemowych
- prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej
sprzęt i zasoby Pracowni
- prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowania filmów,
muzyki, programów komputerowych itp.)
11.
Użytkownicy
Pracowni
zobowiązani
są
do
bezwzględnego
przestrzegania
Regulaminu.
Jego
naruszenie powodować będzie okresowe lub trwałe
wykluczenie z grona użytkowników Pracowni. Regulamin
obowiązuje od 1 września 2006r.

